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ประกาศส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 

ที่ 1/2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา เบญจภาคี ปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 

                       ประจ าปี  ๒๕60 

****************** 
 

  ด้วยกลุ่ม่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มที่ 7,8,9,10,11) 
ก าหนดให้มีการแข่งขันกีฬา  เบญจภาคี ปริยัติสัมพันธ์  ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา ๒๕60  ในระหว่างวันที่  28 – 29 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  ณ  สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  (เขากระโดงสเตเดี้ยม)   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรทางการศึกษาและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมกับอบายมุขทั้งปวง       
ซึ่งส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง  
 

  เพื่อให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามความมุ่งหม ายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  จึงขอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดแข่งขันกีฬา เบญจภาคี ปริยัติ
สัมพันธ์  ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2560  ดังต่อไปนี้ :- 
 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา   

1. ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7,8,9,10 และกลุ่มที่ 11 
2. รองประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7,8,9,10 และกลุ่มที่ 11 
3. เลขานุการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7,8,9,10 และกลุ่มที่ 11 
4. ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ทุกโรง 
 5.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 6.  รองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 7.  ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา 
 8.  ผู้อ านวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
 9.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ , บุรีรัมย์, สุรินร์, และศรีสะเกษ 
 10. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ   
มีหน้าที่ด าเนินการจัดการแข่งขันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ คอยประสานงาน 
ช่วยเหลือ ร่วมมือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เรียบร้อย ประกอบด้วย   

  1. นายคม  พวงยะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 7   ประธาน 
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 2. นายชินภัทร  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11   รองประธาน 
         3. นายคมสัน  บุญจันทร์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 10   กรรมการ 
 4. นายวัฒนชัย  ประภาพันธ์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 8    กรรมการ 
 5. นางคัทรินทร์  วัฒนเนติกุล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 9   กรรมการ 
 6. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11          กรรมการ 
 7. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11             กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายมงคล  นิยมเหมาะ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๒. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 

 1. จัดท าระเบียบการแข่งขันกีฬา 
 2. จัดท าประกาศ และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน 
 3. วางแผนเตรียมการจัดการแข่งขันทุกขั้นตอนและจัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้ อง 
 4. จัดหาถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล  

5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11   กรรมการ 

4. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11              กรรมการและเลขานุการ 
         5. นายมงคล  นิยมเหมาะ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  
3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  

มีหน้าที่ 

 1. จัดท าแผนผัง ประร าพิธี สถานที่จอดรถ  
 2. จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งสถานที่ จัดเตรียมเสาธงชาติ เสาธงกีฬา  
 3. จัดเตรียมกระถางคบเพลิง 
 4. จัดหาและจัดวางเต็นท์ตามจุดต่างๆ โต๊ะ เก้าอ้ี ชุดรับแขก ส าหรับประธานในพิธีเปิด ฝ่ายทะเบียน  
             โต๊ะวางถ้วยรางวัลเหรียญรางวัล 
 5. อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์การแข่งขันตลอดการแข่งขัน  
 6. จัดเก็บและท าความสะอาดภายในสนามทุกวัน 
 7. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเห็นสมควร 

 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    รองประธาน 
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 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    กรรมการ 
4. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11          กรรมการและเลขานุการ 

         5. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสนามแข่งขัน 

 มีหน้าที่ 

     1. จัดหาสนามการแข่งขันกีฬา ทุกประเภท 
2. จัดหาอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขันทุกประเภท จัดหากรรมการตัดสิน แท่นรับถ้วยรางวัล  
3. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    กรรมการ 

4. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11          กรรมการและเลขานุการ 
         5. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
5. คณะกรรมการฝ่ายไฟฟ้า แสง เสียง 

 มีหน้าที่ 

 1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือติดตั้งตามจุดต่างๆ โดยประสานงานกับฝ่ายสถานที่ 
 2. จัดหาเครื่องขยายเสียงชุดใหญ่ในสนาม และเครื่องเสียงชุดเล็กส าหรับใช้ในฝ่ายทะเบียน 
 3. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11   รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    กรรมการ 

4. นายสันติ  กิ่งแก้ว  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา       กรรมการและเลขานุการ 
         5. นายแสน  อ าพรรัมย์   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรดและกองเชียร์ 

 มีหน้าที่ 

 1. จัดให้มีวงดุริยางค์น าขบวนพาเหรดน าหน้า ป้ายชื่องาน ขบวนธงชาติ 
 2. จดัท าแผนผังล าดับการเดินขบวนพาเหรดพร้อมข้อมูลรายละเอียดแต่ละขบวนพาเหรด 
 3. จัดท าป้ายในสนามพิธีเปิดการแข่งขัน ล าดับขบวนพาเหรด  เส้นทางเดิน 
 4. จัดท าผังจุดยืนของขบวนพาเหรดในพีเปิด – ปิด 
 5. ก าหนดจุดที่ตั้งกองเชียร์ของแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม 
 6. จัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ก าหนดกฏเกณฑ์การประกวด 
 7. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    กรรมการ 

4. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11         กรรมการและเลขานุการ 
         5. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  
คณะอนุกรรมการฝ่ายขบวนการพาเหรด  ประกอบด้วย 

 1. นายสมพงษ์  ศรีโพธิ์ลา  ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา    ประธาน 
 2. นายสมพงษ์  เต็นรัมย์  ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    รองประธาน 
 3. นายสมพงษ์  โกรัมย์  ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา     กรรมการ 
 4. นายเพทาย  พิทักษ์สงฆ์  ครูโรงเรียนสระมะค่าวิทยา    กรรมการ 
 5. นายวรณัฐ  จ าปาทอง  ครูโรงเรียนพุทธธรรมวิทยา    กรรมการ 
 6. นายประจักษ์  ขันอาสา  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสสีมา  กรรมการ 

7. นายประทวน  ประคองสุข  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสสีมา   กรรมการและเลขานุการ 
         8. นายสวน  บุญหว่าน  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสสีมา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกองเชียร์  ประกอบด้วย 

 1. นางสาวธีรารัตน์  เวชการกุล  ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    ประธาน 
 2. นางสาวรินรดาภร  สร้อยเสน  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา รองประธาน 
 3. นางสาววันดี  สบายดี  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา   กรรมการ 
 4. นางสาวรุ่งนภา  เกิดกล้า  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  กรรมการ 
 5. นางอัจฉรา  เข็มสว่าง  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา    กรรมการ 

6. นางชัชฎา  ผู้มีสัตย์  ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 
         7. นางสาวสุชาดา  โกยรัมย์  ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    
7. คณะกรรมการจัดท าสูจิบัตร  

 มีหน้าที่ 

1. จัดท าสูจิบัตรการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัน เวลา และประเภทการแข่งขัน 
2. รวบรวมหลักฐานของนักกีฬา มอบให้ฝ่ายทะเบียน 
3. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    กรรมการ 

4. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11             กรรมการและเลขานุการ 
         5. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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8. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

 มีหน้าที่ 

 1. จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เวชภัณฑ์ยา และเปลพยาบาลเพ่ือช่วยเหลือนักกีฬา 
 2. อ่ืนๆ ตามได้รับมอบหมาย 

 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
         1. นายพนม  เนินแก้ว  ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา     ประธาน 
 2. นายถาวร  สามารถ  ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา    รองประธาน 
 3. นายบุญธรรม  หวังสุดดี  ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา    กรรมการ 

4. นางภัสราภา  มั่นยืน  ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
         5. นางสุภาพร  รัมพณีนิล  ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     

9. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร 

 มีหน้าที่ 

 1. อ านวยความสะดวกด้านการจราจร ทั้งเส้นทางเดินขบวนพาเหรด   
 2. รักษาความสงบบริเวณสนามกีฬาตลอดการแข่งขัน 

 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
          1. นายนันทวรรธน์  สุขเมือง  ครูโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์   ประธาน 
 2. นายบัญญัติ  เชี่ยวชาญ  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม   รองประธาน 
 3. นายจิม  แพงมาก  ครูโรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา    กรรมการ 
         4. นายบุญจันทร์  ท านักสุข  ครูโรงเรียนโพธิศึกษา    กรรมการ 
 5. นายอัศวิน  อุปรา  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา   กรรมการ 
 6. นายยศพล  ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา   กรรมการ 

7. นายไพโรจน์  ไกรสุข  ครูโรงเรียนวัดจอมพระ       กรรมการและเลขานุการ 
         8. นายพิศาล  ยืนยง  ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
10. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

 มีหน้าที่ 
1. จัดล าดับพิธีการในพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน 
2. ด าเนินการในพิธีเปิด – ปิด ให้เป็นไปตามขั้นตอน  ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
3. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
          1. นายคม  พวงยะ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 7     ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11   รองประธาน 
 3. นายคมสันต์  บุญจันทร์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 10   กรรมการ 
 4. นายวัฒนชัย  ประภาพันธ์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 8    กรรมการ 

5. นายพัฒนพล  ค ากมล   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11                กรรมการและเลขานุการ 
         6. นายจิรานุวัฒน์  นิยมวงศ์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 9      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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11.คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน   

 มีหน้าที่ 

1. ลงทะเบียนนักกีฬาไว้เป็นหลักฐาน จัดท าแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกประเภท 
2. เรียกตัวนักกีฬา ตรวจสอบหลักฐาน และน าตัวนักกีฬาลงสนามแข่งขัน 
3. จัดนักกีฬาเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
4. รวมคะแนนผลการแข่งขันทุกชนิดกีฬาที่แข่งขัน เพ่ือมอบรางวัล 
5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการ ประกอบด้วย  

 1. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายสมาน  แว่นแก้ว  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 7   รองประธาน 
 3. นายธีรกุล  ดาลุน      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 9   กรรมการ 

4. นายจิระวัฒน์  แก้วมะ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 10                 กรรมการและเลขานุการ 
         5. นายอภินนท์  ดาจง    นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 8     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

งานทะเบียน ประกอบด้วย 

 1. นางล าไย  จรเจริญ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 10    ประธาน 
 2. นางคัทรินทร์  วัฒนเนติกุล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 9   รองประธาน 
 3. นางสาวนภาภรณ์  รจพจน์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 10  กรรมการ 

4. นายมงคล  นิยมเหมาะ         นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11               กรรมการและเลขานุการ 
         5. นายพิพัฒน์  หอมฮด   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 7     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

งานรวมคะแนนและจัดนักกีฬาเข้ารอบชิงชนะเลิศ  ประกอบด้วย 

 1. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายสมาน  แว่นแก้ว  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 7    รองประธาน 
 3. นายธีรกุล  ดาลุน      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 9    กรรมการ 

4. นายจิระวัฒน์  แก้วมะ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 10                 กรรมการและเลขานุการ  
         5. นายอภินนท์  ดาจง    นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 8      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     
12. คณะกรรมการฝ่ายประกาศ 

 มีหน้าที่ 

 1. ประสานงานกับฝ่ายพิธีการในการด าเนินการพิธีเปิด – ปิด 
 2. ประชาสัมพันธ์ทั่วไป และประกาศผลการแข่งขัน 
 3. ประสานกับฝ่ายมอบรางวัลในการมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 
 4. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของแต่ละกลุ่มโรงเรียน 
 5.  อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 1. นายสมพงษ์  ศรีโพธิ์ลา  ประธานองค์กรครูจังหวัดสุรินทร์    ประธาน 
 2. นายสมพงษ์  เต็นรัมย์  ประธานองค์กรครูจังหวัดบุรีรัมย์   รองประธาน 
 3. นายประจักษ์  ขันอาสา  ประธานองค์กรครูจังหวัดนครราชสีมา   กรรมการ 
 4. นายบัณฑิต  จงตระกูลรัตน์  ประธานองค์กรครูจังหวัดชัยภูมิ    กรรมการ 
 5. นายทัศนวิทย์  สิทธิโท  ประธานองค์กรครูจังหวัดศรีสะเกษ      กรรมการ 
 6. นายอาทิตย์  พุทธานุ  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
         7. นายจิราภิวัฒน์  บุญตัว ครูโรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

13. คณะกรรมการฝ่ายมอบรางวัล 

 มีหน้าที่ 

1. จัดเตรียมเหรียญรางวัล  เกียรติบัตร ถ้วยรางวัล  ส าหรับมอบนักกีฬา 
2. รับรายงานตัวนักกีฬาที่ชนะเลิศเพื่อรับรางวัล  ประสานงานกับฝ่ายประกาศ  เพ่ือมอบรางวัล 

คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    กรรมการ 

4. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11รช านาญงาน       กรรมการและเลขานุการ  
         5. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

14. คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและตัดสินกีฬา 

 มีหน้าที่ 

1. จัดเตรียมคณะกรรมการตัดสิน / ตัดสินกีฬาให้เป็นไปตามกฎและกติกาการแข่งขัน 
2. จัดประชุมอบรมผู้ตัดสินให้มีความพร้อม 
3. พิจารณา  วินิจฉัย  ชี้ขาด  ในการตัดสินปัญหาที่เกิดข้ึน 
4. อ านวยความสะดวกและควบคุมการตัดสินใจของกรรมการทุกท่าน 
5. งานอ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายและเห็นสมควร 
 

คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายคม  พวงยะ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 7      ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11   รองประธาน 
 3. นายคมสันต์  บุญจันทร์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 10    กรรมการ 
 4. นายวัฒนชัย  ประภาพันธ์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 8   กรรมการ 

5. นายพัฒนพล  ค ากมล   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11                กรรมการและเลขานุการ  
         6. นายจิรานุวัฒน์  นิยมวงศ์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 9      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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15. คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร 

         มีหน้าที่ 

          1. จัดท าเกียรติบัตร พิมพ์รายชื่อนักกีฬาที่ได้รับเกียรติบัตร  
2. ส่งมอบเกียรติบัตรโดยประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายมอบรางวัล 

           3. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

         คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11   กรรมการ 

4. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11             กรรมการและเลขานุการ 
         5. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
16. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

         มีหน้าที่ 
1. ต้อนรับประธาน แขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด – ปิด 
2. บริการน้ าดื่ม ผ้าเย็น ส าหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ 
3. จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ าดื่ม-น้ าแข็ง ไว้บริการแก่คณะกรรมการตัดสินกีฬา ทุกสนาม    

การแข่งขัน และจัดน้ าดื่มวางไว้เป็นจุดให้เพียงพอ 
4. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11       กรรมการ 
 4. นางสาวสายฝน  ศรีเตชะ  ครูโรงเรียนสระมะค่าวิทยา       กรรมการ 
 5. นางสาวภิญญาพัชญ์  อุดมแก้ว ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา      กรรมการ 
 6. นางแก้วกาญจน์  ภูมิทวีโชค  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม      กรรมการ 
 7. นางสาวอุษณีย์  สายยศ  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา       กรรมการ 

8. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11               กรรมการและเลขานุการ 
         9. นายมงคล  นิยมเหมาะ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
17. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   

มีหน้าที ่

1. จัดซื้อจัดจ้างเก่ียวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการแข่งขัน 
2. จัดท าเอกสารการล้างหนี้ 
3. จัดท ารายยละเอียดอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4 .ท าหน้าที่ยืมเงิน เบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่างๆ  
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คณะกรรมการประกอบด้วย 

 1. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11   ประธาน 
 2. นายทองสา  สิงห์ค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา  รองประธาน 
         3. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11   กรรมการ 

4. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11            กรรมการและเลขานุการ 
 
18. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

มีหน้าที ่

1. จัดท าป้ายคัทเอาท์ เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ 
2. ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการแข่งขัน 
3. ประสานงานกับสื่อทางวิทยุ สื่อมวลชน 
4. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    กรรมการ 

4. นายสมพร  ไพกระโทก  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา              กรรมการและเลขานุการ 
         5. นายพรชัย  กรวยทอง  ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

19. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    

มีหน้าที ่

1. จัดท าเครื่องมือประเมินผล /ใบกรอกคะแนน  แล้วสรุปรายงานผลให้ประธานไดท้ราบ  

คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    กรรมการ 

4. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่  11                กรรมการและเลขานุการ 
         5. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
20. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนาม  

 มีหน้าที่ 

1. จัดเตรียมความพร้อมสนามแข่งขัน /จัดเตรียมกรรมการตัดสินการแข่งขัน              
2. จัดท าโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล  
3. จัดหาอุปกรณก์ารแข่งขันและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 1. นายคม  พวงยะ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 7      ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11   รองประธาน 
 3. นายคมสันต์  บุญจันทร์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 10    กรรมการ 
 4. นายวัฒนชัย  ประภาพันธ์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 8   กรรมการ 

5. นายพัฒนพล  ค ากมล   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11                กรรมการและเลขานุ การ 
         6. นายจิรานุวัฒน์  นิยมวงศ์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 9      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
21. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดแข่งขันวอลเลย์บอล  

มีหน้าที่ 
1. จดัเตรียมความพร้อมสนามแข่งขัน/ จัดเตรียมกรรมการตัดสินการแข่งขัน         
2. จัดท าโปรแกรมการแข่งขัน  ชาย – หญิง 
3. จัดหาอุปกรณ์การแข่งขันและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11   กรรมการ 

4. นายบัณฑิต  จงตระกูลรัตน์  ครูโรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)        กรรมการและเลขานุการ 
         5. นายกิตติพงษ์  แสงทอง  ครูโรงเรียนพุทธธรรมวิทยา            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
22. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ (ชาย)   

มีหน้าที่ 
1. จัดเตรียมความพร้อมสนามแข่งขัน /จัดเตรียมกรรมการตัดสินการแข่งขัน         
2. จัดท าโปรแกรมการแข่งขัน   

          3.  จัดหาอุปกรณ์การแข่งขันและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    กรรมการ 

4. นายอรรคเดช  คงลี  ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 
         5. นายปาฐิกานต์ ภูมิทวีโชติ  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
23. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดแข่งขันเปตอง (ชาย) 

มีหน้าที่ 
1. จัดเตรียมความพร้อมสนามแข่งขัน / จัดเตรียมกรรมการตัดสินการแข่งขัน                
2. จัดท าโปรแกรมการแข่งขัน  
3. จัดหาอุปกรณ์การแข่งขันและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    กรรมการ 

4. นายสมพงษ์  ศรีโพธิ์ลา  ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา                      กรรมการและเลขานุการ 
         5. นายสวัสดิ์  รัศมี  ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
24. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ซักคะเย่อ)  

มีหน้าที่ 

          1. จัดเตรียมความพร้อมสนามแข่งขัน  / จัดเตรียมกรรมการตัดสินการแข่งขัน                
          2. จัดท าโปรแกรมการแข่งขัน  
          3. จัดหาอุปกรณ์การแข่งขันและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    กรรมการ 

4. นายทัศนวิทย์  สิทธิโท  ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา                          กรรมการและเลขานุการ 
        5. นายนพฤทธิ์  ทองละมุน  ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
25. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ว่ิงกระสอบวิบาก)  

มีหน้าที่ 

          1. จัดเตรียมความพร้อมสนามแข่งขัน  / จัดเตรียมกรรมการตัดสินการแข่งขัน                
          2. จัดท าโปรแกรมการแข่งขัน 
          3. จัดหาอุปกรณ์การแข่งขันและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11   รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    กรรมการ 

4. นายบุญมี  มีแก้ว  ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา                              กรรมการและเลขานุการ 
         5. นายวรศักดิ์  บริบูรณ์  ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
26. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (เรือบก)  

มีหน้าที่ 

          1. จัดเตรียมความพร้อมสนามแข่งขัน  / จัดเตรียมกรรมการตัดสินการแข่งขัน                
          2. จัดท าโปรแกรมการแข่งขัน 
          3. จัดหาอุปกรณก์ารแข่งขันและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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         คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    ประธาน 
 2. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    รองประธาน 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    กรรมการ 

4. นายประจักษ์  ขันอาสา  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา             กรรมการและเลขานุการ 
         5. นายประทวน  ประคองสุข  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศฉบับนี้  ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่         
อย่างบริสุทธิ์  ยุติธรรม  เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  และเกิดผลดีแก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตลอดไป 
 

       ประกาศ  ณ  วันที่   6   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕60     
                                
  
                           
                                                           (พระครูปริยัติกิจธ ารง) 
            ประธานกลุ่ม่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 
 
 
 
 
 
 


